
Kuvastimessani elämä 
kulkeit bahrnoin sytty
vin, vaalentuvin, orvot 
käteni kankaan täyttää 
vierain, häilyvin, kirja
vin kuvin. 

(Aila Meriluoto) 

Mitä on runous? Kysymyk
seen ei kai ole vastattu, kysy
m ys.tä e i lie lausuttu. Runous 
on itsestäänselvä , se on lyriik
kaa, epiikkaa, poetiikkaa, ru
noutta. Näinkö runoilija.lle? Ei
kö runous luojalleen ole sa
maa kuin lukijalle - uni, elä
mä, ihmisenkohtalo. "Meiss' 
sama kude on 1 kuin ompi 
unelmissa". (Shakespeare) T ai 
ehkä hieman arkipäiväisemmin 
runosydämisen kulttuurihisto
rijoitsijan Egon Friedellin sa
noin : " Täsmälleen l:lellaisek si, 
millainen sielusi on, tulee sen 
maailma n kohtalo, jossa sinä 
elät ja toimit". Runous on sie
lun etsimistä, esiaiko.ien psyko
logiaa kauniissa, aavistuksen
omaisessa muodossa, kulkemis
ta uudessa, oudossa metsässä, 
jossa jokainen kivi on salape
räinen: "jokaine'n lause jokai
nen ajatelma on alku ja loppu 
1 jokain en runo hautakirjoitus. 
Jokainen tek o 1 on askel mes
tauslavalle, tuleen, meren nie
luun 1 tai kohti kiveä jonka 
kirjoitus ta e t osaa lukea: 1 ja 
siitä m e lähdemme". "(T. S. 

Elliot) 
S iis eikö runoilija olekin et

sijä? Eikö hän tuntenut tutki
jan riemua löytäessään uusia 
yhteyksiä, uusia ilma isumuoto
ja, uusia sanoja? Eikö h än lu
k ij an tavoin paennut tyhjyyt
tä, arkipäivää runouden solise
v iin sanapuroihin? Eikö hän 
kuullut muusain ään tä: "Toi
rnettomuutesi t ah toisin loppu 
van , 1 se on rikkaruoho", (Alf
red d e Musset - Toukokuun 
yö)" Et saa levätä ennen kuin 
maa on pu utarha, jossa juma
lat uneksivat ihmeellisten m al
jojen ääressä" (Edith Söder~r;m 

1 Kirjavia huomioita) Maa, jos
sa jumalat uneksiyat . .. Mutta 
eikö unikin ole työtä? "Autuai
ta ova.t toimettomuuden hetket, 
sillä silloin työskentelee sie
lumme". (Egon Friedell) 

Runoilij a on etsijä, hän on 
ka ipaaja, kysyjä. "Sinäkö ih
misen loi t. 1 vai Sinutko ihmi
sen kainuu?" (Aaro Hellaakos
ki 1 Hengen manaus) Mutta 
toiselle runoilijalle kysymys on 
turhaa. hän on jo löytänyt pie
nen val"m<'~n totuud en: "Ensin 
syntyivät siivet ja s i tten vasta 
enkeli" . (Niko Kazantzakis 1 
Vi imeinen kiusa us) Ensin syn
tyi polttava ikävä ykseyteen, 
yhteyteen, .i ohonkin mikä ei ole 
tästä maasta. "Jag l ängtar till 
land et, som ieke är, 1 t y all
ting. som är. 1 är jag trött att 
begära". (Kaipaan maahan. jota 
ei ole, 1 sillä ka ikkea mikä on, 
1 olen väsynyt taht omaan.) 
(Edith Södergran) 

Mutta eikö tämä m ykistä· 
maa , jota ei ole? l<~ikö tahtosi. 
toivosi, jolle kaikki olevainen 
on t urhaa, jo sammu ja kuole? 
Onko il'ävä su urem pi kuin tah
to, toivottomuus autuaampaa 
kuin odottamisen hullu uni ? 
E ivätkö jo juokse ku jilla huu
tajapojat, sisällelaskijat, por
tinaukojapojat: "Iloitkaa, kaik
ki toivo on m ennyttä! " (Willy 
Kyrk lund) Toivo ofl mennyttä, 
tahto on turhuus ja arjen him
meä varjo, mutta yksi jäi: ikä
vä. Eikä runoilij81la ol e muu ta 
kui n huokaus, huulill ekuollut, 
huokaus muusall e, Nimettö
mälle. sii vill e, Tuhansiavuosia
olleell e. vain tämä huokaus 
"Nyt lohduta .minua toivon an
keudessa, 1 minun täytyy ru
koilla, elää huo~Tiiseen". (Alf
red de Musset 1 Toukokuun 
yö.) Yli ikävän. toivon an)<eu
den yllättäen kasvaa elämä -
huominen, rukous, pakko: mi
n un täytyy elää, minu n täytyy 
elää ... 

Mutta porti th~m avattiin .io, 
portit tiell e, j., tie u Ios on tel
keiim~itön, aske lren :1Jla tie· 

KIRJALLISUUSLEHTI 

Aili Liste 
1 

BAABELIN VIAT AIN ~ V lEAELLA 
(Ps. 137:1- 6) 

- ,Maa, jota ei ole-
"Tie olen, tie jota. it se kuljen ; 
1 portti jonka avaat jos minä 
s uljen ; 1 rotko syvyyksi in 1 
j a syvyys hirvittävä; / kuvaa
ja, kuva - 1 se usein kuvat
tu 1 luvattu". (Veikko Haaka
na 1 Passio agitato) Tie pois 

kauas, tie kohti siipiä, kohb 
Nimetöntä, Tuhatkasvoista . Tie 
u los toivon ankeudesta, tie 
kohti luvatlua maata, Sielua, 
H enkeä , 'Enkeli ä. Tämän etsijä 
löy,;i. ti r>n . riemust a paka11tuen 
sen löysi. tod ellisen. -"Ett har 
jag f unni t 1 och ett har jag 
verkligen vunnit 1 vägen tili 
landet, som ieke är". (E. Sö
dergrrm.) ("Yhden olen löytä
nyt ja yhden olen totises ti voH
tanu t, tien m aah an jota ei 
ole.") Mikii on tämä maa, johon 
a inoa todell inen voi johtaa? 

Se on tuhatniminen nimetön 
maa, maa jota e i ole, mae1 jos
sa on mustien kukki en rauha, 
maa johon kuulun, toinen 
Umbria, valon ja pimeyden 
ikuinen leikki, taivas ja para
t iisi , Eden ja Eufratin laakso, 
aurinko, auringon ta kanaoleva 
Maa, musta mahtava multa , 
puunjuurien iku inen eläm än
lähde. Puu olet sinä, ihminen, 
Joosefin poikO'I. puu joka hu
minoi. Tämän puhuvat elävät, 
uskali aat. r ohkeat. unissava h-

va t, J um alannäkevät, runoili
jat. (~anat -ova t Södergranin, 
Val ·~n, Carpelanin, Meriluodon 
,i a Viid an). Mei-i, luoto ja viita, 
aur ;ngon takana, auringon 
edessä, auringon alla tuhatni
minen valtakunta, pelto, vo i
ma, kasvu ja siemenen ikuinen 
onni. "Suven aurinko nousi 
tuoreena, niin kuin hiljan 
olis kasteessa kylpenyt. Maail
ma punertu u. 1 J a Maarianpel
lossa läikkyy vihreys viljan, 1 
jossa kelta jo välähtelee. 1 
1 Tämä aamunsuu 1 koko ke
sä:-~ä, aurinko, on sinun a inoa 
ailus : 1 tätä eilen vielä ei ol
lut ja huomenna enää ei. 1 
Mut ta viljalle vihjata e i edes 
kaste raikas 1 voi tapahtunut
ta, 1 yö m itä kanssaan vei. 1 
1 Joka ainoa tähkän alku, ke
vyt ja hento, 1 nyt äkkiä on 
k uin tietoinen itsestään. 1 
Näennäisesti vain lepattelevan 
perhosen lento 1 on sattuman
varaista. L iike pieninkään 1 ei 
ole sattumaa, ei vä rähdys vä
häisinkä~n. 1 joka helpeissä 
käy kuin aiheuttamatta m in
kään. 1 Kevyt puhallus tuulen, 
korsia taivutt:aissaan 1 päin toi
siaan, asiaansa toimittaa. 1 Ja 
käki kun kukkuu kaukan·a 
metsämaissaan, 1 saman mel
kein tiedetyn tiedon se va in 

kukahtaa". (Unto Kupiainen 1 
Maarianpelto 1) Tämän mel
keintiedetyn tuovat runoilijat 
t ieltään, tuovat luvatun maan 
siemenen. Runoilija on siis kyl
vä,i ä. "Kylväjä kylvää sanan ". 
(Mark: 4: 14) Mutta r unoilija 
on myös siemen. "Puhalla, tuu 
li - 1 Hyvä on keinua laineis
sas, 1 kasv.aen keinua, heili
möiden, 1 kypsyä tullessa syk
syöiden / autuas, autu as". (J u
ha Mannerkorpi 1 Kylväjä läh
ti k ylvämään) Runoilija on 
m yös maa. Maa, Ma<~rianpelto, 
Maaria, pelto ja iieitsytäiti, Ih
misen Pojan ikuinen synnyttä
jä, Lien synnyttäjä, sen tien jo
ka elää jil kulkee. ISteinbeck 
Kirjailija lähtee tielleen tul
l akseen itse tieksi.) Tie, Totuus 
ja Elämä, Marian Poika, Mut
ta "tuiki tuntemattomaan 1 vei 
aasi messiaan", (Veikko Raa
kana 1\ Passi.o sostenuto) 

Baabelin virtain vierillä, sa
no:ien suuressa metsässä. jossa 
puu ei ole yksin puu, itkevät, 
itkevät, i tkevät: messiaa t, au
tuaat, papit .ia barabbaat. Nä
mä kaikki nimet sisältyvät ih
miseen, runoilijaan, ' ikävöijään. 
julistajaan. "Und was ieh dir 
in meinen Träumen sage, 1 
Das sehrein di e Priest·er aus 
mit Tuba-Ton. 1 Der Meere 

dunkle Buchten fiillt di~ Kla.ge 
1 Um dieh wi~ Schilfrohr sanft 
und ehwarzer Mohn". (Sinulle 
minkä unissani lausun, 1 Imu
tavat papit tuuba-torvella. 1 
Valitus täyttää tummat meren 
lahdet 1 kuin musta valmu, 
kai~i a raukea.) (Georg Heym 1 
Schwarze Vision, suom. Aale 
Tyn n i) Val itus täyttää tämän 
maan,_ yksinäisyyden maan, Pa
han kukkien maan". Runoilija 
syntyy tämän maailman ikä
vään. 1 hänen äitinsä kauhuis
sansa häväistyksestä 1 Juma
lalle, joka säälii häntä, pui 
nyrkkiään: 1 1 "Minä ennem
min käärmeitä synnyttänyt oi
sin 1 kllin että pilkkaa tätä 
kohtuni ruokkinut on! 1 Ole 
kirottu yö ja sen ilo t, ilkamoi
sin 1 joista sovituksen hedel
mä siinnyt on! " {Baudelaire 1 
Siunaus, suom. Yrjö Kaijärvi) 
Sovituksen hedelmä siinnyt on, 
siinnyt on Maariast;,, Maarian
pello~ta hedelmä, ikävä. "Yöt, 
pälvät s inusta, rakkaudestani 
hourin. 1 Olen voimaa täysi -
tunnetko, tunnetko sen ! 1 Si
nuun tartun, vääntynein kas
voin ja repivin kourin 1 muun 
anne1n, sinua, sinua, sinua en!" 
(Aila Meriluoto 1 Noitanainenl 
Mutta kuva olet sinä, jota en 
anna, kuka sinä olet? "Vem är 

min älskade? Natten ä r mörk 1 
ocA. stjärnorna dallra till svar. 
1 Vem är min älskade? Vad är 
hans namn? 1 Himlarna• välva 
sig högre oeh högre. . ." (Ku
ka on rakkauteni? Yö on pimeä 
ja tähdet tuikJ9ivat vastauksek
si. Kuka on rakastettuni? Mi
kä on hänen nimensä? Taivaat 
kauemmas. , .) !Edith Söder
kaareutuvat korkeammalle ja 
gran 1 Landet som ieke är) . Ja 
taas on vain aluss~l tie, t ie 
maahan jota ei ole, hänen luo. 

"Kuin Odysseus, Utelias, olen 
tuntenut vaaralliseksi 1 'tämän 
m;;Jtkan, ja iloinnut si itä". (Ee
va-Liisa Manner) Ja tieto Pe
nelopesta, Uskollisesta , Kauan
odottava<:tR on selvä ja varma. 
Ka nkaankutoja, Jumalpenelope, 
Odottajakutoja rakentaa ku
vbita kankaaseen ja odottaa 
täyttymystään". Orvot käteni 
kankaan täyttää 1 vierain, häi
lyvin, kirjavin kuvin". (Aila 
Meriluoto 1 Lady of Shalott) 

Baabelin vi-rtain vierillä sa
noin ja kuvin rakennamme 
mw.1ria, joka erottaa ihmisen 
ihmisestä. ihmisen Jumalasta. 
Kiven kiven päälle asettaen 
kenties vielä löydämme hänet, 
rakastetun , r ukouksen , Elämän 
Yhden. "Ja salli meidän löytää 
monen takaa Yksi, jonka ole
musta 1 emme tunne. jonka 
kauneutta emme käsitä, joka 
vaikuttaa meihin alati ja itse 
pysyy muuttumatta, 1 joka on 
olioiden sydän, itse olematon; 
.io!'a on suden ja 1 linnun hen
ki, itse henkeä vailla". (Eeva
Liisa Manner 1 S illä sinä olet 
vastustaja) Mutta ehkä olem
mekin rakentaneet vääris ki
vin. väärin kuvin . "Wir bauen 
bilder vor dir auf die Wände; 
1 so dass schon tausend Mauern 
um dich stehn". (Me raken
namme eteesi kuvia seinille, 
niin että jo tuhannet muurit 
sinut peittävät.) (Rainer Maria 
Ri~ke 1 Um mönschischen Le
ben) Emmekö tällä tiellämme, 
suuressa Hhakaikävässäm me 
huokaa: "Varjele meitä Hämä
r iltä ja SelviTtä, runoili .ioilta ja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ~ . . . . . . . . . . . . .. . • • • 

' Kuvakirja 
Huhtanen- Kilpi- Manto
n en : LAPINKORPI, WSoy 

- 63, 230 numeroitu a sivua, 
192 kuvaa 

Tiedustelin kirjakaupoLsta esi
tettävän ku vateoksen myyntiä 
ja sain kuulla, että se on ol
lut melkoinen. Samalla sain 
kuulla, että pohjoisen ihmiset 
ovat ostaneet k ir j aa e tupäässä 
lähettääkseen sitä joulu- ym 
lahjaksi ete län ihmisille. K un 
minulla on sellainen luulo e t
tä pohjoisen väestö ei itse ole 
Lapinkorpeen kirjana juuri tu
tus ti.mut ja että ainakin· tekst i 
on monessa tapauksessa jäänyt 
lukematta, on jo aika katsoa, 
mitä sinne e telään on tullut 
lähetettyä. 

Kir jan 192 :sta kuvasta 13 on 
värikuvia ja 19 kuvia poroista 
Viimeksima inittujen perust.:el
la tietäisi k ir ja n kertova n La
pista, vaikka sen nimenä olisi 
mikä. K ieltämättä poro on 
oleellinen seik l<a Lapille, mut
ta toisaalta poro on joksl"en
k in helppo kuvattava. Niin
kuin poron sarvet kuuluvat 
jokseenldn jo~aisen Lapissa 
käyneen turistin matkatuomi
siin, yhtä varm asti kuva po
rosta on hänen valokuva-al 
bumissaan . N iin se näkyy 
myös kuvateoksessa joka • on 
Lappi-aiheinen. 

E nkä minä ymmärrä miten 
muuten voisi ol lakaan. Ta1 kei
tan, että kuvauksen suhteen ei 
Lapinkorpi ole tuonut .iuuri 
uutta muiden tämänsorttisten 
teosten joukkoon - ellei sel
laisena voida p itää kyminen
kuntaa lähikuvaa kulon tai ]a
hon vikuuttamista kannoi~ta. 
toukklen kirjomista honganpin
noista tai e r ikoisen epämuotoi
sista juurakoista. Ymmä!'rän 
- pahuuttaniko? - että tässä 
on kysymyksessä sama muoti
virtaus, joka on ollut nähtävis
sä viimeaikaisissa kuvanveis
toklsissa. Jos reiälle palanut 
kanto on taidevalokuvauksen 
v iimeinen san a ja sen työni
menä on " Metsä katsoo', niin 
olkoon niin . Kehitys on k ul
kenut jo niin pitkälle, se to
dettakoon ja mitä siihen viel ä 
lisätään, se on pahasta 

Mutta kuvituksessa on pal
jon hyvääkin. Teknillisenä suo
rituksena se ei kylläkään juuri 
ole eclellä Yrjö Kokon pari
kymmentä vuotta sitten otta
mia kameranäkymiä, m utta 
kuvanottajan näl<emys on näi
nä välivuosina selvästi muut
tunut. Lapinkorven ]{amera
miehet ovat nähneet kaunista 
ja kuvaamisen arvoista sellai
sessakin, joka favalli se<lta arki
ihmiseltä jää näkemättä. Tässä 
mielessä muutamat silhuetti
k uvat ova.t täysos}lmia. Myö,S 
värikuvien joukossa löytää 
otoksia, jotka ovat kuin sa
tu .. . Henkilökohtaisesti m i
nua v iehätti erittä in suure~ti 
se, että kuvat johdonmukaisesti 
kertovat Lapinkorvesta, niiden 
valinnassa ei ole hairahduttu 
aiheesta sivuun missään koh
taa. Oman ki itosmaininnan an 
saitsee v illien eläinten saami
nen n egatiiville . Nii tä l ask in 
k:tikkiaan kolmisenkymmentä 
kappaletta, joukossa jopa pari 
hirveä ja yksi jänis. Olkoonpa 
käytettävissä vaikka k uinka 
kauko- objektiivit ja m uut hy
vät vem peleet , on luonnonva
raisten eläinten saaminen ka
m eran tähtäimeen sittenkin 
m aininnan arvoinen su oritu s 

Ku vien selost eiden siir t iimis
Hi k irj an l oppuun en pidä on
nistu neena raU;:a isun8. Kiri<~ 
on oste taessa kallis eikä sitä mie-

lellään senkään tähden selaa 
edestakaisin l iki kahtasataa 
kertaa. Tosin tuossa selostPes-
sa ei pä tenld.än yllätyk-
siä ole. Meinaan .että ra-
kotulen kuvan teksinä on "ra
kotuli", ketu n jälk ien selos
teessa "ketun jälj et", kuukl~e
likuvan selosteena "kuukke.Jit" 
Jne. Mutta välillä on sil t i ku
vaaja n näkemyksestä kertovaa 
selostetekstiä ja niitä mielel
lään haeskelee. Selostetel\sti 
kuvan alla olisi ollut pare-mpi 
ratkaisu , vaikka se ei niin rno
d,ernia olisikaan 

Mutta k u vien ohessa on ki r
jassa myös muuta tekstiä. Eh
kä on vailaisevaa ottaa ~iitä 
m uutam a siteeraus: "Himmeän 
v ihreänsininen ta ivaankupu saa 
lumen kajastamaan sinisenä, 
v ihertävänä ja vih reän keltai 
sena pohja npuolen r i nte illä, 
m inne eteläntaivaalla koko päi
vän viipyvästä pilvenkielek 
k 'testä ei he ijastu or anssi tai 
himmeän purppu ran värinen 
hohde". "Aamupuolell e viriävä 
t uuli kohah taa · l ;owksoon k in, 
tohi.suttaa mänty:jen latvuksia 
j a puha ltaa rakotulen ilmiliek
kiin, vaikka se tähän sa r>kka 
on höhtan ut tasaisesti pölkk y
jen vähi ten en liti styessä toi
s iaan vasten niin e ttä ne nyt 
nä)ttävät m uodostavan yhd en 
pyöräeän pöl kyn. joka kui~en
k in keskeltä hehkuu." "Nyt 
o n kiekerön kaivamisella niu
kan jäkälänsä hanl{kine ;den 
p01·ojen etsiydyttävä v ie1ä ra
joitetuille rinnepälville, rr1issä 
rakka loh kareiden lomasta löy
tyy varpua j a jokunen kul u
ruohon tupas, tai soitten mät
täiltä revit tävä kellanruskeaa 
menneenkesäistä sarah einää ja 
v ihvilää; sekin lien ee panm
paa kuin kituliaiden pu~den 
lupponaava, johon porojen jo 
pahimpana aikana piti t urvau
t ua henkensä pitimik si". 

Onnis tuiko joku yh dellä lu
kemisella pääsemaan täysin 
selvil le lauseiden sisällöstä? -
niin keskitymiskyvystä täytyy 
antaa täysi kymppi. Mir.ul ta 
kuitenkin meni tämän Lapin
korven laivaltamisessa ummel
l een kaksi kuukautta. Näin ry
teikköistä maasto<~ en ol e tässä 
maailmassa k ulken ut. Täytyi 
tehdä monesti asento ja levätä 
u seita päiviä, enn enkuin u sl\a l
s i taas tarttua vaellussauvaan 
so. ä llä tikkuun. Tuli mie leen. 
että tekstin vaikealu kuisuucJella 
on Kilpi tahtonut kuvata m uun 
ohessa myös sitä, miten vai
keaa koskemattomassa L <! pin 
maisemas::a on taivalta tehdä 

Muutoin teksti on kyllä a~ial
lista. Asiavirheitä ei ole. Joh
donmukaisesti melkein k::~utta 
linjan käytetty pr eesens-aika
tempo sopii 'ku in n au lan kan
taan kuviksi j ähmettyneisiin 
näkymiin; 

Kaiken kaikkiaan on kyllä 
todettava, että Lapin korpi on 
sekä asiatiedeiltaan e ttä kuvi
tukseltaan pain ava teos, paina
vin tähänastisista kuvakiriuis
ta 

VEIKKO RAAKANA 

Tiedotus 
Pohjoiset Kirjai lijat ry:n 

kokoukseen Tornioon saapu
v ia k ehotetaan saapumaan 
tasa n klo 18 Tornion kau
pungin tarjoaman a teri;:;n 
v uoksi 

S ih t ee r i 

Armotonta 
viitettä 

M~rk Twain: MATKAKI R
JEITÄ MAASTA Su01u 
Kristiina Kivivuori. Weillin 
& Göös. 1963 
Mark Twain- renesanssi on 

ollut suorastaan yllä ttävä: vii
tisen vuotta sitten sen aloitti 
"Kapteen i taivaassa" ja viime 
v uonna ju lkaisti in .peräti nel
jä Twa in-suomen nosta. K un 
tuotanto e i ole mahd_ottoman 
laaja, on valitettavaa useaan 
kertaan kääntämistäkin sattu
nut. Mutta · epäilemättä Twai
nin a teist is-morali stinen pil an
teko on meillä juuri nyt löy
tänyt <Ju lii n lukij aku ntansa. 

"Kirj eitä maasta" ei koko
naisu llitena mielestäni ole sitä 
humanismin j a kultaisen huu 
morin säkenöintiä kuin sup
peampi "Kapteeni taivaassa" . 
Tässä tekijän hieman ahdas ja 
pisteliäs pirullisuus usein pa
remmin är~yttää kuin naurat
taa. Kun p innall inen j umal
usko kerran on löyty sattuvin 
sanoin, Twain jatkamistaan 
ja tkaa hakkaamsta niin kauan, 
että a lkaa jo kaivata erotuo
maria väliin. Knock out on 
selvä jo muutaman minuutin 
ottelun jälkeen eikä mitään yl
lä tysmahdoll isuuksia enää ole 
Mutta voittajan hysteerisen 
r.iemun vallassa Twain piek~ää 
ihmistä j a jumalaa kuin hiek
kasäkkiä. Sii tä voi nauttia ~il 
loin tällöin muutaman min uu
tin, ja tkuva seuraaminen käy 
yksi toikkoiseksi ja haukotut
taval<si. 

Enkelin "Kirje maahan" on 
tämän niteen parhaiten muo
toilt u ja painavin osa. Aatamin 
,Ja Eeyan päiväkirja on aivan 
liian pitkä tehotakseen kaut
taaltaan ja monet lyhyemmä t 
kirjoitelmat ovat lähempänä 
pakinaa kuin rehevää burles
kia. Niistä älykkäin ja ihmisen 
omanarvon tuntoa raatelevin 
on biologine n parodia "Alin 
eläin", jolla on "sisarenaan" 
fi losofinen poh diskelu "Onko 
maailma tehty ihmistä var
ten?" 

Twain kuvaa h erkullisestJ 
biologista lajien kehitystä. "J a 
vihdoin tuli apina, ja kuka ta
hansa näki, et tä nyt ei ollut 
enaa pitkä matka ihmiseen ."' 
Koko kehityksen tar koituksena 
~ Twain darwinilaisittain ir
v istellen toteaa' - on ollut ih
misen valmistaminen. "Jos 
Eiffelin torni edusta isi ma ail 
man ikää tällä haavaa, niin 
tornin h u ipp;;ta peittävä maali
kerros edustai si ihmisen os uut
ta t uosta iästä; ja kuka tahan
sa ä lyäisi, et tä tuota maaliker 
ros.ta varten torni rakennet
tiinkin." - Näin on koko k ir ja 
täynnä arm otonta viite ttä: "et
tä me emme kenties olekaan 
n iin tårkeitä kuin olemme 
otaksu neet" 

JORMA E'rTO 

KIRJAVAA 
Maila Talvio 

eläm(än kuvausta 
Tyyni Tuu lio : MAILA TAL
VION VUOSIKYMMENET. 
Edellinen osa 1871- 1911. 
WSOY. 1963 

Tyyni Tuulion kirjallmen 
tuotanto käsittää suomennok
sia, pakinoita, matkakirjoja, 
romaaneja sekä tunnettu jen 
s uomalaisten naisten elämäker
toja. Näitten lisäksi hän on 
toimittanut Italian, Espanjan, 
latinalaisen Amerikan ja Por
tugalin kirjallisuuden kultai
set ki."Jät 

Tuulio on ker tonut kitjailJ
jakehityksestään :"En osia sa
noa ken eltä olisin saanut vai
kutteita, m utta herätystä, oi
kein henkilökoh taista kyllä 
Maila Talviolta, jonka luku
piiriin minulla satakuntalaise-

na oli onni kuulua 

Syksyllä - 63 tuli markkinoil
le edellinen osa Ma ila T a lvion 
e lämä·kertateoksesla. Henkilö
kohtanen ystävyys elämänker
ran kirjoittajan ja Maila Tal 
vion välillä ei tule esille vielä 
tässä kirjassa 

Tuulio ldrjoit.taa esipuhees
saan :"Tämä teos pyrkii anta-
maan er äänla isen kokona is-
kuvan Maila Talvios ta, ei 
vain kirjailijana ja ta iteilij an a, 
vaan myös ajassaan elävänä 
ihmisenä, sellaisena kuin hän 
näkyy niille, jotka hänet tun
sivat ja joi ta vielä on voitu 
haastatella." 

T alvion muistelmateos "Ruk
kaset ja kukkaset" ja laaja 
kirjeenvaihto ystävien ja su
kuJais ten kesken ur. :uon n•1lli
sesti ollut tärkeänä lähteenä 
kokonaiskuvan saamiseksi var
hcJiskaudelt; sekä Ma ila ja 
Juuse Mikkolan yhteisis tä ul 
komaanma tkoista. 

Maila syntyi Hartolassa 
( 1871 ) aikana jolloin itsenäi~iä 

ta lonpoilda oli harvassa ja lä
hes kaikki maat oli jaettu her
raskartanoiden kesken torppa
rien hoitaessa viljelykset. 

Hänen isänsä Adolf Magnus 
Winter ja äitinsä MaJ vina 
Winter ent. Bonsdorff lwului
vat vanhoihin pappissukuihin 
Molempien sukuj en esi-isät oli
vat läh töisin Saksasta 
Maila jäi orvoksi isästäan jo 

yhdeksän vuotiaa na. Perhe 
muutti Hartolan pappilasta Ni 
pulin m etsätilalle, jonka. äiti
Malvina oli vela~si ostan ut 
Nipulista oli matkaa kirkolle 
28 km. 

Kaksitoistavuotiaana Maila 
Winter aloitti koulunkäyntin
sä Helsingin suomalai~essa tyt

tökoulussa. Hänen luokkatove
rinsa olivat lu on nollisesti suu-
relta osal ta helsinkiläis ten 

kulttuur ikotien, tyttäriä, JOI-
den joukossa Maila u sein tunsi 
alemmuudentunnetta etenkin 

y ksinkertaisen maa lai svaatetuk
sensa ta)<ia. Koul uaikanaan 
hä n sai kuitenkin monia hyviä 
ys täviä ikä tovereistaan ja näi-

den vanhemmista, joiden avulla 
Maila Wi.nter sai E'nsimmäisen 
kos.ketuksen Helsingin kult
tuurielämään. 

Tu levan aviopuolisonsa, nuo
ren tiedemiehen Juuse Mikko
lan, hän tapasi parhaimman 

koulutoverinsa Helmi Krohnin 
näissä. 

6-7 ensimmäistä avioliitto
vuotta kiertelivät Mikkolat Ve
näjällä sekä muutamissa Kes

ki-Euroopan maissa, joissa Juu
se Mikkola apurahojen turvin 
teki tieteellistä tutkimustyötä 

Taloudellinen toimeentulo oli 
luonnollisesti heikohkoa ja 
Maila yritti saada lisätuloja 

käännöstöillä ja pakinoilla , joi
ta hän matkoilla lähelti Päivä
lehteen ja Uuteen Suomet ta
reen . 
Ensimn1äinen romaan "Haa
paniemen keinu", ,iota Mai la 

oli kirjoittanut jo kotonaq_n Ni
puli.ssa, ilmestyi vuonna 1895 
ensin Päivä lehden palstoilla ja 
samana vuOnna myös kirj an a 

Pian tämän jälkeen ilmes
tyivät ilsetilitysromaanit "Aili" 
ja "Kaksi rakkautta" joista 
Tuulio kirjoittaa :"Maila Tal
vion laajan, mahtavan tuotan
non huipul ta katsoen näyttä
vät m <J initut romaanit vähä
piilöisiltä lähinnä harjoitelmil
ta, joita tuskin oletaan lukuun 
Hänen elämäkertansa kann <Jlta 

~ ne ova.t ensiarvoisen tärkeitä, 
koska niihin kätkeytyvät hänen 
nuoruutensa ldpeimm ät ongel
mat. Kummankin sankaritta
rena on - lievästi naamioituna 
- teki jä itse." 

Luku "Routavuosien kriisi" 
kuvailee "helmikuun manifes
tin" a iheuttamaa pelkoa ja 
jännitystilaa Suomen kirjaili
joiden ke~kuudessa. Näihin ai
koihin syntyi voimakas isän
maalli shenkinen kirjallisuus 
jot.e1 on nimitetty myös routa 
vuosikirjallisuudeksi. 

"Maila T<Jlvioltakin on säi
lynyt routakirjallisuutta, tila
päisluonteisia tuotteita, joissa 
taiteelliset näkökohdat ovat 
saaneet väistyä tärkeimpien 
tieltä." Vuotta ennen "Pimeän 
pirtin hävi tystä" ilmestyi ren
tokirjaseksi nimitetty kerto
mus "Kansan seassa", joka 
pohjautuu Mailan esitelmämat
kaan entiseen kotipitäjäänsä 

Hartolaan. "Kirjasen tarkoituk
sena oli herättää sivistyneis
tössä uhrautuvaisuutta ja vel 
vollisuudentuntoa vähempiosai
sia kohtaa n ja siten lujittaa 
isänmaallista rint am<Ja ulko
naista vaaraa vastaan." 

"Pimeä n pirtin hävitys" sai 
arkalasiltaan erittäin penseän 
vastaanoton. Tällä kirjalla 
Maila Talvio sai kuitenkin en 
simmäisen valtion palkinton
sa. 

Pimeän pirtin ilmestym1sen 
aikoitlin asettuivat Mikkol;;tt 
pysyvästi Helsinkiin. L, Oner
va kertoo : "Maila Talvion ko
dista Eläintarha II :ssä muodos
tuu vähi tellen H elsingin en
simmäinen kirjallin en saionki 
jossa k irjailijat erinomaisestJ 
viih tyvät. Siellä luetaan teos
ten luonnoksia, hahmotellaan 
uusia ja keskustellaan kirjalli
s ista asioista. Siellä tapaavat 
toisensa mm. J. H. Er kko, 
Kianto, Manninen, Larin Kyös
ti ja Leino-veljekset." 

Tosin Mailan sisarellmen 
holhous oli liik<~a muutamille 

itsenäisille nuorille miehille ja 

ystä vyyw ei kestänyt kauan
kaan. 

Eino Leinon erojais-sanat 
Maila Talviolle olivat: "Mies ei 

s iedä minkäänlaista holhoa- , 
mista, jos hän haluaa itsensä 
tuhota hiin hänellä on siihen 
valta ." Tällöin ei tosin ollut 
kysymys itsestään Leinosta 
vaan eräästä yhteisest-ä ystä
västä. 

"Linnunlaulun kantavier aissa 
oli ensimmäisen kymmenluvun 
loppupuolelle ehdittäessä ta
pahtunut erinäisiä muutoksia 
Kol"ton lausujaliitto oli vaihtu
nut Satakuntalaisen osakunnan 
lukupiiriksi. Ensimmäiset kii·
jailijatoverit olivat suurinpiir
tein loitontuneet, mutta uusia 

oli tullut tilalle." 
Maila Talvio kirjoitti myös 

näytelmiä jotka esitettiin I<an-
sallisteatterissa. Ne eivät kui

tenl<aan saavuttaneet arvoste
lu- eikä yleisömenestystä. Hän 
tuno;i jokatapauksess;.~ erit'täin 
suurta kiinnostusta teatterityö
t8 kohtaan, mitä osoittaa n1uu
taman kuukauden kestänyt 
opintomatl<a Ranskan ja Sak
san tea ttereihin, V. A. Kosken
riiemen kanssa hän toimi myös 
Uuden Suome ltaren teatteri
krii tikkona 
Elämäkertateoksen ensimmäJ
nen osa loppuu vuoteen 1911, 
jolloin Talvion romaani "Täh
tien alla" ilmestyi. Tämän ro
maani'1 pääteemana on miehen 
ja naisen suhde aviolii tossa ja 
aviosuh teen u lkopuolella. Mcli la 
oli silloin 40 vuot ias ja qllu1 

lapsettomassa avioliitossa 20 
vuotta. 

Tuulio kiJ:joittaa elämä·ker
ran viimeisellä sivulla: "Kun 
Maila ja Juuse, jotka olivat 
a loittaneet avioliittonsa yhteis
työn merkeissä, ehtivät pitem
mälle omalla alallaan, toinen 
tiedemiehenä, toinen kirjailija
na, he todennäköisesti jonk in 
verran loittonivat toisistaan. Ei 
varmaan liioin ollut helppoa 
olla niin vaikeahermoisen na i
sen elämäntoverina kuin Maila 
oli . . . Omasta hyvän ja suvait
sevaisen aviomiehen roolista ei 
Juuse Mikkola horjahtanut ai
nakaan kenenkään nähden, j a 
vaimonsa kirjalliselle työlle 
hän oli alunalkaen antanut 
s iunaukse11sa.'' 

EILA ETTO -
«Älä käännä 

heille selkääsi» 
Evan Hunter, POIKA VII
DAKKO s. 400, suom. Kalev1 
Nyytäjä, Gummerus 196~ 
Millaista on olla opettajana 

ame~·ikkalaisessa koulussa? Ky
symystä, va~ottaa puolittain pu
heena oleva teos. Amerikka
laisessa koulussakin on kar
keasti otettaessa kahtia jako: 
oppikoulu, johon pääsevät 
yleensä ne, joiden älykkysosa
määrä on yli 100 ja ammatti
koulu, johon jäävät kaikki 
muut eli lahjattomat. 

Poikaviidakko on kertomus 
viimeksi mainituista. Kuvauk
sen kohteena newyorkilainen 
ammattikoulu ja juonihenkilö
nä "vihreä" opettaja Rikhard 
Dadier, jonka kasvattaja-opti
mismi ja usko opettajakutsu
mukselleen kannustaa etsi
mään keinoja luokkahuonevii
dakon raivaamiseksi opille 
otolliseksi. Jokainen koulupäi
vä ja jokainen oppitunti on 
kuitenkin yhä uusi sotCI, jossa 
opet.taja joutuu jatkuvasti 
puntaroimaan omat menette-

lynsä uudestaan. Pahinta ei 
ole oppimishaluttomuus ja tie
tämättömyys, vaan oppilaiden 
harkittu ja häikäilemätön ret
telöinti. Se johtuu siitä, että 
oppilaat tie l ä v ä t koulun
sa arvon liian hyvin , ku
teq neekerioppilas Miller sa
noo: "Tää ei ole mikään oikea 
koulu . . . Tää on vaan niin
ku. . . iso roskaläjä.. . jutua
latt:oman iso sekasotku . . 
Kaikki vaan hölmöilee tää Uä." 

Eikä rettelöinti suinkaan py
sähdy koulun seinien sisälle. 
se iatkuu kadulla, vieläpä oyr
lcii hairitsemään ope-pat:an )<o
ticlämääkin. Lehtori Dadier 
kumppaneineen joutuu pahoin
pitelyn kohteeksi hämärällä 
kadulla sen jälkeen, kun hän 
on estänyt koulussa , virka~is
konsa raiskausyrityksen. Pojat 
kostavat! He ovat tottuneet 
kovaan käsittelyyn, asennc,~tu
neet puolustautumaan ja lmn 
nuori ope heti ensi päivänä 
yrittää "leikkiä sankaria", hä
net on kesytettävä. 

Hänen vaimolleen, joka ras
kaustilan johdosta on yliherk
kä, lähetetään nimettömiä kir
jeitä, joilla yriteWän horjuttaa 
hänen hermostoaan. Poikien 
toiminta on monitahoista ja yl
lättävää. 

Kun sitten yksityiselämassä 
sat tuu vastoinkäymisiä, odotPt
tu perillinen syntyy kuolleena, 
uupuu lehtori Dadier. niin ellei 
jaksa kestää luokan "normaa
lia" rumputulta, ärsyttäviä !et
kauksia ja uppi niskaisuutta 
vaan kiristää välejä pariin op
pilaaseen ja seurauksena on 
verinen kapina, jossa hänen 
nyrkkeilytaitonsa joutuu koval~ 
Ie koetukselle. Hän saa puu
konhaavan käsivarteensa ja 
pelastuu ainoastaan älykkään 
neekerioppilaansa avustuksel
la. Sankarin sädekehä, jonka 
hän on saanut ensi päivänä, 
vahvistuu. 
~Kirjassa on psykologisia oi

valluksia ia täytyy tunnustaa, 
että Rikhard D<Jdier on ter
veellä kasvattåjan vaistolla 
varustettu opettaja. 

Poikaviidakko on kuvauksel
linen, jokainen tilanne elää 
selkeänä. Johtuneeko tämä 
siitä, että se on kirjoitettu kai
keti elokuvakäsikirjoituksesta? 
Lähes kuusi vuotta sitten olen 
katsonut amerikkalaista am
mattikoulua kä-sittelevän elo
kuvan "Älä käännä heille sel
kääsi", .jonka yksityiskohtainen 
versio Hunterin Poikaviidakko 
on. Elokuvana se, oli pal jon 
intensiivisempi ja · suosit telen 
ilman muuta elokuvan k atso
mista, mikäli se sattuu teatte
re.issa vielä kiertämään 

Ihmetyttää, mistä syystä kus
tant<Jja ei mainitse mitää.n ~ii
tä, että kirja on aikaisemmin 
filmattu. 

Muuten: Poikaviidakko on 
sympatioiltaan ja antipatiuil-
taan paljossa sama n te-
ki jän aikaisemmin ilmesty-
neen "Syyttäjän oikeus"-teok~ 
sen kaltainen, ongelmat ovat 
nuo.rison ongelmia, miksi ei 
myös ihmisen perimmäisiä 
ongelmia, poikkeusolosuhteitten 
mukaan kärjistettynä 

Hunterilla on t iettyä laske1-
moivaa asenteellisuutta kirjan 
teossa, joka ei kuitenkaan täs
sä ole havaitt~vassa määrin 
esillä. Paikka paikoin amerik 
kalaistyylinen huolettomuus 
pilkahtelee pikemminkin huoli
mattomuutena, kielenkäyttö on 
,a janvietetyylistä ja tiivistämi
sen vara<J olisi kyllä ollut. 

Oiva Arvola. 

]arJen 1 kirjoitt aj ilta, varjele 
meitä kaikilta opeilta .•• sillä 
sinä olet vastustaja, kotka joka 1 

siivistä naulittiin, et 1 surulli
nen mies, suuri lohdutus, petos. 
jof.a jäljitellään . . . varjele 
meitä turhilta unelmilta, varje· 
le meitä tarpeettomilta kau
huilta, herätä meidät alati nä· 
kemään syyllisyytemme, jota 
Sinä et sovittanut, äläkä anna 
meille liian nopea~ti anteek· 
si. .1 . e ttä. emme lakkaisi etsi· 
mästä kysymystä, .iohon itse 
olemme va~taus". (Eeva-Liisa 
Manner 1 Sillä sinä olet vas
tust aja) 

Sinä olet B-a abel ja Baabelin" 
torni, sannt ja sanojen tuhat· 
kasvoisuus. S inä olet ;;e. jota 
me rakennamme ja .iohon me 
r::~.kennamme". Wir bauen an 
d ir mit zitternden Händen 1 
und w ir tiirmen Atom auf 
Atom. Aber wer kann dic-h vol
lenden, 1 du Rom? " (Rainer 
M<'lria Rilke ~ Um mönsch~ 

isehen Leben) "Me rakennam
me sinun varaasi vapisevin lz;ä
sin a tomin atomin päälle ::!.<:et
taen. Mutta kuka voi sinut lop
p uunsaattaa. 1 sinä tuomio
kirkko" - "temppeli uu~. 1 ei 
kivistä rakennettu ei puista: /" 
(Aila Meriluoto 1 Raun iourut) 
Temppeli on kyllä ehiä. se 
temppeli, .iossa sinua palvelem
me, mutta sinua emme voi 
nähdä. Mutta uruist <'l Jähtf'.!v:l 
preludi on vielä k yllin : "sen 
K ristus r auniouruista soitti. / 
Säröt b1ii nien viimeistenkin l':P. 

voitti. 1 Se ehjänfi seisoi: hil
i8 ;suus". · (A ila Meriluoto 1 
Rauniourut) Hiljai~uus, temppe
li johon kaikld elämä mahtuu, 
johon mahtuu eilinen ia tämä 
päivä ja huominen. Hiljaisuu;;, 
johon mahtuvat kädet häntä 
kohti. iohon .nabtuvat. sallflt 
hänelie, nimettömälle Tuhatni
miselle. "Oeh det kon:•rner et t 
svar: jap är den du äl~kar 1 
ocb alltid skall ä lska". (Ja lu· 
lee vastaus: minua sinii rakas
t;;,t 1 m inua sinä aina rakastat.) 
(Edith Södergarn 1 Landet som 
iekc ärl 

• • • • • 
Kaskuja 

kaikenmielisiltä 
Uuno Mantonen TEATTE· 
RIKASKUJA 
Otava 1963 

S uomenkielisen kR~kukida-
kokoelMan uusin tuloka,; ·,,, 
Uunn Mantosen "Teatterik<'~>
kuia". Kyllähän teatterinkin 
piirissä hausl,oi8 kaskuia liil<· 
kuu. muttei 'uuno JVronto~en 
koJ,nelm;; nouse missään mie· 
lessä eri koisen herku.llisek~i 
ldr.ialliseksi luomukseksi. .Tos 
nyt toisten sanomien huud::oh
tu ~ten yh!eenk(;ruuta vni 
yleensii i1im ittääkÄ.i-in k iriHlli· 
s<'ksi tuotteeksi. Kokoehu8s<a 
"käsitellään kuitenkin kaiKki 
;:~siaan kuuluv'lt lieveilmiöt k1111 

teatterista on P11hP. "tähtit"11 
var.io~sa lekottelevia" mese
nR,ltteia myöten 

Kaskut ovat varsin ta1·kkoia 
per,;oonRll isuuden kuva;!l _iia. .Ta 
täytyykin sanoa, että mitä 
enemmän lukee F:uuden "P~i1"
sunnien" Axel Ahlber."!in i::~ 

AdolF Linrlforsin sannmik~i kir
_ioitet tuja kBskuja, e ttä vakuut
tnneemmaksi tulee siitä, että 
nÄmä mahtavat Huktoriteetit 
olivat pien iä ihmisiä. Oman ar
vonsa helposti vlim·vioivia ja 
'llotteliioihin iv;:~llisesti suhtan
tllvia herr,..,ia. Vr~i tni.Hi mieltil. 
olette sii tä , ettii Au.((ust Ahl
relle näyttelijäl le, kun tämä 
be~· E! sanoi kerran eräälle nun
valitti, ettei hän pääse selville 
roolinsa sisällöstä vaikka kuin
k::t ajattel i~i: "Älä :vsUiväni 
viitsi. ajatel la. Se rasittaa si
nua". Kuinka kannustavaa 
Ahlber.e:in kuvaan mahtuu kyl
q vksi varsin sattuvakin huu
dahtus. Hän sanoo nuorelle, 
voimakkaalla paatoksella osaan
sa paukuttelevalle tähtöselle: 
"Älä huuda, kun sinun slelusi 
ei huuda". 

N äiden profeettoien jälkeen 
tulee sitten joukko tavallisen 
teatteriväen sukkeluuksia. ja 
tässä osa ssa on muutamia 
hauskoja tarinoita kuten seu
raava. K aksi nävttelijää kulkee 
Esniksellä. Toinen kysyy: 
"Miksi se laulajatar X sulkee 
a ina silmänsä laulaessaan?" 
J'lhon toinen vastaa: "Se on 
niin helläsydäminen, ettei se 
voi. katsella ihmisten kärsivän" 

Kaskujen jälkeen tulee kir· 
jassa vielä Ritva Heikkilän 
hahmottelema luonnekuva Uu
no Montosesta, kirjan teki jäs
tä. Siitäldn pääte11en Uuno 
Montonen on paljon paremPi 
teatteri-ihminen kuin kirjailija. 
Kirjoituksen loppulapse käy 
paljon kokeneen teatterimiehen 
testamentista n uorille yrittäjil
le. Siksi lainaa.nkin se:n suo
raan: "Tärkeintä siinä on nöy
ryys ja uskollisuus. Nöyrä · on 
tässä työssä oltava, ja toisi
naan se on vaikeata, kosk::~ teh
tävämme ovat niin moninaiset. 
Mutta jos rakasta.a. ihmistä ja 
elämää, on sentään vähän hel
pompaa". 
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